
                                  SLOVENSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB RETRIEVEROV 

                                                 Slávičia 23,  940 01  Nové Zámky 

                                 VVS/1-900/90-43883, IČO 42367964, DIČ 2024099946, č.ú. SK25 0900 0000 0050 5849 4069 

 

Vážení členovia Slovenského športového klubu retrieverov,  

kluboví sympatizanti, 
 

blíži sa čas Klubovej dovolenky 2017 v Skýcove a je najvyšší čas oboznámiť vás so  základnými 

organizačnými informáciami: 

 

 

 

 

 Aj tento rok výbor klubu pre nás pripravuje pestrý program, pri ktorom si aktívne oddýchneme 

a aj sa zabavíme. Možno nás tam prekvapí aj  

Pyžamová párty?!  POZOR: vstup povolený len v pyžamách!  

Na klubovej dovolenke bude možnosť aj zakúpenia klubových tričiek, cena 8,- € za kus, 

pripravené sú aj tričká pre členov, ktorí si už vopred objednali a zatiaľ nemali možnosť si ich 

vyzdvihnúť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členovia klubu za výcvik NEPLATIA, nečlenovia klubu cvičia za poplatok 10,- € na deň. 

Cvičí sa 2x denne, doobeda od 08.30 hod. do 11.30 hod. a poobede od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 Tešíme sa na vás, do skorého videnia v Skýcove          

Organizačný výbor SŠKR 

Na výcvik NEZABUDNÚŤ: 

- oblečenie do každého počasia, 

- výcvikové pomôcky pre našich psíkov, najmä prehadzovacie (poľovnícke) vodítko, trialové (krátke) 

vodítko, píšťalku, dummy obyčajné resp. s imitáciou zveriny..., mať platné povinné očkovania 

a ochranu proti kliešťom; 

-... a to najhlavnejšie: Nezabudnúť doma DOBRÚ NÁLADU !!! 

Kto nie je ubytovaný a má záujem o výcvik, je potrebné prihlásiť sa mailom u tajomníčky klubu 

na adrese hesa16@azet.sk, najneskôr do stredy 2. 8. 2017, pričom treba uviesť: 

- dátum (deň) kedy chce prísť cvičiť, 

- s koľkými psami príde cvičiť, 

- o aký druh výcviku má záujem (začiatočník, resp. príprava na poľovnú skúšku...), 

- či má záujem o zabezpečenie stravy zo spoločného stravovania, cena obeda 5,- €  na 1 osobu 

a uviesť koľko osôb prihlasuje na stravu. 

 

Klubová dovolenka sa začína v sobotu 5. 8. 2017 večerou o 17.30 hod. 

a končí sa obedom v sobotu 12. 8. 2017. 

Váš príchod očakávame od 15.00 hod. 

 

NEČLENOVIA klubu 

úhrada za výcvik VOPRED NA ÚČET KLUBU, najneskôr do 30. 7. 2017. 

Potvrdenie o zaplatení priniesť so sebou!   

Platba po tomto dátume bude možná len v hotovosti priamo na mieste výcviku u p. Anky Cepovej, 

ekonómky klubu. 

 

mailto:hesa16@azet.sk

